
Dagsorden og referat 
Dato: 17.04.2018 Tid: 17.00 – 19.00  Sted: Mødelokalet 

 
Mødedeltagere:  
Astrid Leick Siegumfeldt  
Carsten Tønnes 
Hans Jørgen Hanghøj Dam 
Helle Fraes Dittmann 
Janne Frausing Østergaard 
Karina Møller Sommer 
Peter Bogh Lindgaard 
Birgitte Davidsen 
Anne Rafn  
Elisabeth Dahl 
Julie Klitte 

 
Referent: Anne Rafn 
Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam 

 
Afbud:  
 
Fraværende: 
 

 

 Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

1 Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

2 Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Orientering Marie Ilsvard er ansat i Julies barselsstilling. Hun kommer fra en 
stilling på Vestervangsskolen. 
Bettina Barker er også startet på skolen. Hun underviser bl.a. i 
musik. 
40 GO-børn er startet 1. marts. 
I næste skoleår har vi en klasse mere end i år. Det betyder, vi skal 
være en lærer mere. 
Der arbejdes på at etablere et ambassadørkorps i Randers 
kommune af forældre. De skal være med til at tale folkeskolen op. 

3 SFO Orientering ved Lars Skov Jensen Let stigende antal børn i SFO’en.  
Der er fokus på børnenes ressourcer og fællesskab. 
Der arbejdes bl.a. med udegrupper, drenge-/pigegrupper.  
Førskolegruppen er i år én samlet gruppe. Der er børn fra mange 
forskellige institutioner. Der arbejdes på at gøre børnene 
selvhjulpne. 
I Leg & Lær blandes børnene på tværs af klasser og årgange. 
Aktiviteterne varierer hen over skoleåret. Der arbejdes ud fra et 
ressourcesyn.  



4 Situationen på Munkholmskolen ved evt. 
strejke og lockout 

Orientering Kun en lærer er ansat som tjenestemand og er derfor ikke berørt af 
konflikten. 
Pædagogmedhjælpere og ledelse er heller ikke omfattet af 
konflikten. 

5 Fagfordeling skoleåret 2018/19 Orientering om timefordelingsplanen 
til skoleåret 2017/18 

Birgitte orienterede om timefordelingsplanen.  
Brugen af ikke-fag-timer evalueres i kommende skoleår.  

6 Budget skoleåret 2018-19 Orientering om budget for 
undervisningsmiddelkontoen til 
kommende skoleår. 

Anne orienterede om materialebudgettet for 2018.  
Budgettet er godkendt 

7 Valg til bestyrelsen Opfølgning på sidste møde Birgitte offentliggør den nye skolebestyrelse startende fra 1/8 2018 
på forældreintra efter 4/5. 

8 Årsberetning Planlægning Den nye skolebestyrelse inviteres til årsberetningen. 
Årsberetning og efterfølgende skolebestyrelsesmøde d. 30/5. 

9 Temaaften om digital dannelse Opfølgning på mail Kun en tilbagemelding – derfor aflyses. 

10 Princip for klassedannelse Revidering af princip Udsættes til næste møde 

11 Kælder i A-hus  Se lokaler ungdomsskolen bruger Udsættes 

12 Evt.  Der går 22 elever på Munkholmskolen, som ikke bor i 
skoledistriktet. 

13 Forslag til kommende punkter  Skole/hjem-samarbejde. 

14 Oplæsning af referat Godkende referat Godkendt 

 


